
winchside out ALltracks

“ Should I 
stay or 

should I go? “

www.alltracks.eu / info@alltracks.eu



winchside out

Should I stay or should I go?
Dat is de vraag bij dit speeltje van Superwinch. Een 
draagbare lier in een koffer, van alle gemakken voorzien 
en alles bij de hand. In deze  winchside out  bespreken 
de Winch 2 Go.

Een bijzonder maar ontzettend handig ontwerp 
van Superwinch. De Winch 2 Go is simpelweg de LT4000, 
verpakt in een koffer voorzien van een aantal materialen en 
accessoires die je nodig hebt bij het lieren. 

De mountplate zit vast onder de koffer bevestigd. Je kunt 
deze lier bevestigen op je quad, motor, trailer enzovoorts 
maar je kunt er ook voor kiezen om deze lier los te hangen met 
een boomlint aan je voertuig en een ander ankerpunt.

Omdat het oog ook wat wil heeft Superwinch gekozen voor 
een zwarte look met opvallend gele afwerking. 
Daarnaast kan er gekozen worden voor lierkabel of liertouw 
en zorgen de makkelijk sluitclips ervoor dat alles veilig in 
de koffer blijft zitten en beschermd wordt tegen allerlei 
weersomstandigheden.
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“Out of the box” 
Laten we eens kijken wat er allemaal in deze compacte 
koffer zit. Zoals op onderstaande foto te zien is worden 
de massakabels en de afstandsbediening meegeleverd. 
Daarnaast zijn er een aantal accessoires toegevoegd. Je moet 
alleen nog even zorgen voor een accu en je bent compleet.

De leren handschoenen zijn geschikt voor zowel staalkabel als 
synthetisch liertouw, dit geldt ook voor de meegeleverde 
pulley block met haak. Daarnaast zorgt de handsaver ook 
voor je veiligheid, deze bevestig je aan de lierhaak en houd 
je vast tijdens het in-lieren. Op deze manier voorkom je dat 
je te dicht bij het venster komt tijdens het lieren en/of vast 
komt te zitten met je vingers in de haak of het liervenster. 
Met de boomlinten en de d-sluiting bevestig je de lierlijn 
aan een boom of ander ankerpunt, dit geldt ook voor de lier 
zelfs als deze niet bevestigd is op je voertuig. Dit alles past 
in de compacte koffer van de Winch 2 Go.
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Specificaties

• Artikel: Superwinch Winch 2 Go 12V

• Artikelnummer: 1140222 (staalkabel) 

    1140232 (liertouw)

• Trekkracht: 1814kg

• Motor: 1.4 hp (1.0 kW) 12V DC

• Verhouding: 166:1

• Vrij loop: Cam Actie knop

• Drum Diameter: 50.8 mm

• Drum Lengte: 77.0 mm

• Staalkabel / liertouw: 4.8 mm X 15.24 m 

• Geïnstalleerd gewicht: 19.5kg

• Verzend gewicht: 22.0kg

• Afstandsbediening: schakelaar met 3.50m snoer

• Venster: Verwerkt in de mountplate

• Ampère en snelheid bij:
 0kg: 20 Amps Motor trek / 6.0 MPM
 1814kg: 220 Amps Motor trek / 1.6 MPM

511.56mm
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